
 

 

تحسين و منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المناخي وعمليات ألنشطةمطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي المقدمة إلى مجلس اإلدارة هذه الوثيقة 

نترن  على االوكل وثائق مجلس اإلدارة متاحة والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية.  اإلدارةأعضاء مجلس . لذا يرجى من الفعالية
 .www.ilo.orgعلى العنوان: 

 
 يـل الدولـب العمـمكت

 مجلس اإلدارة 
 2018 آذار/ مارس 22-8جنيف، ، 332 الدورة

 
  GB.332/Agenda(Rev.1) الوثيقة:

 الـدول األعمـج

 INS القسم المؤسسي
 

 لمجلس اإلدارة 331اعتماد محضر جلسات الدورة  .1

 جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي .2

 استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  .3

 في العمل

 (2112تشرين األول/ أكتوبر  5-2األوروبي العاشر )إسطنبول، اإلقليمي تقرير االجتماع  .4

 المعايير: تنفيذ خطة العمل من أجل تدعيم نظام اإلشرافمبادرة  .5

، ونبذة عن 2112-2116نتائج تنفيذ خطة عمل منظمة العمل الدولية من أجل المساواة بين الجنسين للفترة  .6

 خطة العمل التالية المقترحة

 سق االجتماعات ونظمها الداخليةاستعراض واحتمال مراجعة ن   .2

بشأن التدابير المتبقية في موضوع ميانمار، الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثانية بعد المائة متابعة القرار  .8

(2113) 

قدمها  (،82)رقم  1948شكوى بشأن عدم تقيد غواتيماال باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  .9

من دستور  26دولي، بموجب المادة ( لمؤتمر العمل ال2112المندوبون إلى الدورة الواحدة بعد المائة )

 منظمة العمل الدولية

 1928شكوى بشأن عدم تقيد جمهورية فنزويال البوليفارية باتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،  .11

( واتفاقية المشاورات الثالثية 82)رقم  1948( واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 26)رقم 

( 2115(، قدمها عدة مندوبين إلى الدورة الرابعة بعد المائة )144)رقم  1926العمل الدولية(،  )معايير

 من دستور منظمة العمل الدولية 26لمؤتمر العمل الدولي، بموجب المادة 

 تقارير لجنة الحرية النقابية .11

 لعمل الدوليتقرير الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة ومؤتمر ا .12

 تقرير الفريق العامل المعني بالب عد االجتماعي للعولمة .13

 تقرير المدير العام .14

تقرير اجتماع الخبراء من أجل تعزيز العمل الالئق وحماية المبادئ والحقوق  :التقرير التكميلي األول ■

تشرين الثاني/  23-21األساسية في العمل لصالح العاملين في مناطق تجهيز الصادرات )جنيف، 

 (2112نوفمبر 

 وثائق مقدمة لالطالع فقطالتقرير التكميلي الثاني:  ■

 مسائل أخرى ■

 تقارير هيئة مكتب مجلس اإلدارة .15

 برنامج الهيئات الدائمة واالجتماعات وتشكيلها وجدول أعمالها .16
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 POL قسم وضع السياسات
 

 العمالة والحماية االجتماعيةجزء 

 لسياسات العمالة الوطنية أن آليات استعراض األقران الطوعيمناقشة المتابعة بش .1

 االجتماعي الحوارجزء 

 2119-2118العمل القطاعي للفترة  بشأنوالمقترحات  2112االجتماعات القطاعية في عام  .2

 16-14األطفال )بوينوس أيرس،  عمل على المطرد القضاء بشأن الرابع العالمي متابعة المؤتمر .3

 (2112تشرين الثاني/ نوفمبر 

 اإلنمائي التعاونجزء 

آخر المستجدات في منظمة العمل الدولية:  الجنوب والتعاون المثلث والعمل الالئق بلدان بين التعاون .4

 والخطوات المقبلة

 أجل التصدي لمواطن العجز في العمل الالئق في قطاع التبغاستراتيجية متكاملة لمنظمة العمل الدولية من  .5

 متعددة الجنسية المنشآتجزء 

 استعراض آلية متابعة إعالن المنشآت متعددة الجنسية التي تشمل أنشطة ترويجية ونظاماً لجمع المعلومات .6

 

LILS المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية قسم 

 

 جزء المسائل القانونية

متابعة المناقشة بشأن حماية المندوبين إلى مؤتمر العمل الدولي من أصحاب عمل وعمال وأعضاء مجلس  .1

 اإلدارة فيما يتعلق بسلطات الدولة التي يكونون من رعاياها أو ممثلين لها

 النساء والرجال في الوفودتشكيل مؤتمر العمل الدولي: نسبة  .2

 معايير العمل الدولية وحقوق اإلنسانجزء 

 ،2119 في الدولية العمل منظمة دستور من 19 المادة بموجب طلبها يتعين التي للتقارير مقترح نموذج .3

 العمالة من خالل تنظيم عالقة االستخدام المتعلقة بتعزيزعدد من الصكوك  بشأن

 

PFA البرنامج والميزانية واإلدارة قسم 

 

 جزء البرنامج والميزانية واإلدارة

 2112-2116تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة  .1

 من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي 18تفويض السلطة بموجب المادة  .2

 تجديد مبنى المقرآخر المستجدات بشأن مشروع أعمال  .3

 النفقات توزيع بشأن اإلدارة مجلس في الحكوميين األعضاء تقرير .4

 مسائل مالية أخرى .5
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حتى  حساب الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل: 2112-2116البرنامج والميزانية للفترة  ■

 2112كانون األول/ ديسمبر  31

 جزء مراجعة الحسابات واإلشراف

 اللجنة االستشارية المستقلة لإلشرافتقرير  .6

 2112كانون األول/ ديسمبر  31تقرير كبير مراجعي الحسابات الداخلي عن السنة المنتهية في  .2

 في منظمة العمل الدولية 2121-2118 للفترة النتائج على القائمة التقييم استراتيجية .8

 شؤون الموظفين جزء

 بيان ممثل الموظفين .9

 التعديالت على لوائح الموظفين .11

آخر المستجدات بشأن القرارات التي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية في دورتها الخامسة والثمانين  .11

 بشأن مؤشر تسوية مقر العمل في جنيف

 المسائل المتصلة بالمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية .12

 ف أنشطة منظمة أخرىوق  تمنظمة واحدة واالعتراف باختصاص المحكمة من جانب سحب  ■

 تشكيل المحكمة ■

 مسائل أخرى متعلقة بشؤون الموظفين .13

 

HL القسم رفيع المستوى 

 

 الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة

 الدوليةإصالح األمم المتحدة: االنعكاسات على منظمة العمل  .1

 جزء السياسات االستراتيجية

 العمل الالئق من أجل التنمية المستدامة .2

 

WP/GBC  الفريق العامل المعني بشؤون سير أعمال مجلس اإلدارة 
 ومؤتمر العمل الدولي

 

على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية  تشكيل مجلس اإلدارة: آخر المستجدات بشأن وضع التصديق .1

 1986 لعام

 (2118) 112الدورة الترتيبات المتعلقة ب: سير أعمال مؤتمر العمل الدولي .2

 استعراض شامل للنظام األساسي للمؤتمر: تقرير مرحلي بشأن المشاورات ما بين الدورات .3

 قواعد االجتماعات اإلقليمية موحدة تشمل صيغة: استعراض دور االجتماعات اإلقليمية وسير أعمالها .4

 والمذكرة التمهيدية

 



GB.332/Agenda(Rev.1) 

 

GB332_Agenda(Rev.1)-[RELME-180221-1]-Ar.docx  4 

 المقدمة لالطالع  الوثائققائمة 

 (INSالقسم المؤسسي )

 (GB.332/INS/INF/1 الوثيقة) عليها الموافق المماثلة واالجتماعات العمل وورش والمنتديات الندوات .1

 -تشرين الثاني/ نوفمبر  22الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات )جنيف،  لجنةتقرير  .2

 (GB.332/INS/INF/2( )الوثيقة 2112كانون األول/ ديسمبر  9

 (POLقسم وضع السياسات )

 تشرين األول/  21-18تقرير ندوة العمال: مستقبل العمل الذي نريد: منظور العمال )جنيف،  .1

 (GB.332/POL/INF/1( )الوثيقة 2112أكتوبر 

 (PFA)قسم البرنامج والميزانية واإلدارة 

  ديفوار تمباني منظمة العمل الدولية في أبيدجان، كو .1

 (GB.332/PFA/INF/1 الوثيقة)

 2118 يناير/ الثاني كانون 1 من اعتباراً  االشتراكات : تحصيل2119-2118البرنامج والميزانية للفترة  .2

 (GB.332/PFA/INF/2 الوثيقة) تاريخه حتى

 (GB.332/PFA/INF/3خطة مراجعة الحسابات الخارجية )الوثيقة  .3

 2116 ديسمبر/ األول كانون 31 في المنتهية السنة عن الداخلي الحسابات مراجع تقرير متابعة .4

 (GB.332/PFA/INF/4 الوثيقة)

 (GB.332/PFA/INF/5)الوثيقة  2112كانون األول/ ديسمبر  31تشكيل وهيكل الموظفين حتى  .5

 2112مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام  .6

 (GB.332/PFA/INF/6)الوثيقة 

 للمعاشات المشترك الصندوق لمجلس 64 الدورة تقرير بشأن المتحدة لألمم العامة الجمعية مقررات .2

 (GB.332/PFA/INF/7 الوثيقة( )2112) المتحدة األمم لموظفي التقاعدية

 (GB.332/PFA/INF/8 الوثيقة) الخاصة المدفوعات صندوق مجلس تقرير .8

 (GB.332/PFA/INF/9سير أعمال المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية )الوثيقة  .9

 


	قائمة الوثائق المقدمة للاطلاع

